Foreningen Vinterbaderne i Skive
VISKI
Ordinær generalforsamling den 27. februar 2009, referat
Tilstede var ca.40 stemmeberettigede medlemmer
Badning kl. 16.00 foregik i år i det dejligste solskinsvejr. Vandet var fantastisk, med et par badninger, og ophold i en tætpakket sauna. Når jeg siger tætpakket, er det fordi det mest af alt minder om
en Københavnsk bybus i den allerværste myldretid, og her er det ikke nødvendigt at have stropper i
loftet, for det kan simpelthen ikke lade sig gøre at vælte. En sauna på 6m2, er faktisk for lille til 40
personer. Men en større kommer vel, når sportssikkerhedskontrollen har været der med en sur smiley. Der var heller ikke i år frost, og isen på vandet var væk.
Kl. 17.00 bød Formanden velkommen til generalforsamlingen og opfordrede til fællessang. Formanden havde just selv forfattet en ny ”Generalforsamlingssang”, og denne var blevet omdelt.
Sangen går på mel.: ”I en kælder sort som kul”, heldigvis kunne alle denne melodi.
Teksten er således:
Viskiklubben er det sted,
hvor vi alle mødes.
Klunset af og rappe fjed
krop og sjel forsødes.
Efter ugens stres og jag
bader vi med raske tag.
Is og vand og VISKI
Det blir’ alle frisk i.
Punkt 1) Mads Østergaard blev valgt som dirigent, der konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet, og at det kun er de betalende medlemmer der har stemmeret. Endvidere blev
dagsordenen gennemgået og godkendt ar forsamlingen.
.
Punkt 2) Formandens beretning.
Formanden startede traditionen tro med at referere til klubbens udmærkede hjemmeside, hvor man
kan læse alt om, hvad der er foregået, så den del ville talen ikke koncentrere sig om.
Formanden kunne med glæde konstatere, at de afholdte arrangementer har været gode, ikke mindst
på grund af´, at vi altid har været begunstiget af godt vejr. Formanden mente, at det kunne forklares
med, at han have gode kontakter opad.
Formanden takkede endvidere for det store fremmøde ved arrangementerne, og kunne på denne
baggrund fastslå, at dosen med et månedligt arrangement var tilpas.
Det er bestyrelsens opgave at sikre gode forhold for medlemmerne. Dette arbejdets der fortsat med,
med hensyn til bade- og omklædningsforhold. Vi har søgt forskellige steder efter midler til hjælp til
en ombygning. Beach Party har bevilget 10.000,- kr. og Skive Kommune har givet tilsagn om
3.000,- til hjælp til en ny saunaovn.
Endvidere har bestyrelsen anmodet kommunen om at få havnebassinet, dvs. det nordlige og sydlige
gennemløb uddybet, således at vandstrømningen og dermed vandkvaliteten forbedres. Der skulle
være afsat 300.000,- kr. på Skive Kommunes budget til dette formål, og Kaj Ove har givet udtryk
for planer der skulle gøre det muligt at sejle med sejlbåd til de nye lejligheder mod syd, så der skulle blive mulighed for, at forholdene kunne blive bedre ved lavvande.
Eva har gjort Skive Kommune opmærksom på den store bros dårlige tilstand efter sidste vinter,
hvorefter den hurtigt var blevet repareret. En forlængelse af broen, som vi også kunne ønske, er nok
ikke realistisk.

Bestyrelsen har været inviteret til møde ved Skive Kommune, for at undersøge muligheder for tilskud, og vi blev opfordret til at indsende en ansøgning, som endte med ikke at give resultat, da vi
rettelig burde have overladt dette til SIS (Skive Idræts Samvirke), hvor vi nu er kommet på en prioriteringsliste med 800.000,- kr., med ønske om renovering af bade- og omklædningsforhold, herunder etablering af en større sauna. Vi ligger som nr. 9 listen i kategori A. Vi har endvidere søgt
Bustrupfonden om 20.000,- kr. Der er ved denne ansøgning lagt vægt på, at vi er en familieforening, og at den har givet anledning til at mange skoler og børn i øvrigt er blevet interesseret i vinterbadning.
Kulturfærgen er nu under bygning, og vi er stadig nævnt som mulige brugere, hvis den kommer til
at ligge i Skive om vinteren, hvilket der ikke er garanti for, idet der er ønske om den andre steder,
f.eks. ved Sundsøre.
Formanden kunne overbringe en hilsen fra Roklubbens formand Bjarne Linneberg, der netop har
haft generalforsamling dagen før. Konstruktionen omkring roklubbens lokaler er noget speciel efter
at kommunen overtog bygningerne fra roklubben i forbindelse med ombygningen for nogle få år
siden. Roklubben har nu råderet over sine egne tidligere lokaler, og betaler 55.000,- kr. om året. Vi
har så en aftale med Roklubben om at vi må benytte bade- og omklædningsrummene, inkl. sauna,
for hvilket vi betaler roklubben 100 kr. pr. medlem om året.
Justus Clemmensen fra teknisk forvaltning er indbudt til møde med roklubben omkring renoveringsplanerne, og det er planen, at KEFT-udvalget herefter skal indbydes. Roklubben vil indskyde
100.000-, og man håber at kommunen vil indskyde resten. Her kan de penge, vi har indsamlet også
komme i spil.
Set i bakspejlet burde man have planlagt hele havneprojektet således, at der kunne have været nogle
flere fællesområder, som alle kunne bruge, netop sådan noget som omklædning bad og sauna, men
sket er sket.
Formanden takkede endvidere resten af bestyrelsen, der var med til få struktur på foreningsarbejde,
og vi laver nu årsplaner, og der er mange gode forslag til aktiviteter fremover, som ligger i ”Hængekøjen”.
Vi har ikke mange udvalg, VISKI skal være en forening man kan komme i uden at skulle være forpligtet til en hel masse, men vi er glade for, når medlemmer kommer med ideer til såvel stort som
småt. Tak til alle for det og den positive stemning der altid gør, at man glæder sig til at komme herned.
Mads Østergaard takkede formanden og lagde op til en diskussion om beretningen. Alle var dog
enige med formanden og Carsten Møller mente, at det var fantastisk, alt det man kunne få ud af det
beskedne kontingent, fine initiativer. Beretningen blev herefter godkendt ved forsamlingens bifald. .
Punkt 3) Regnskabet blev udleveret og gennemgået af Bodil Lie. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4) Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen omkring nogle ændringer af vedtægterne.
Mads Østergaard gennemgik ændringerne, der var markeret med rødt i de omdelte vedtægter.
Forslagene blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 5) Kontingent er uændret 350 kr. årligt pr. husstand.
Punkt 6) Bodil Lie og Christian Ramsgaard blev enstemmigt genvalgt.
Punkt 7) Carsten Møller er villig til genvalg som 2. suppleant. 1. suppleant Eva Hvid er i årets løb
trådt ind i bestyrelsen, og for hende blev Randi Woxholt foreslået og valgt enstemmigt.
Punkt 8) Som revisor blev Holger Hvid Olesen genvalgt enstemmigt. Anette Christensen er den
anden revisor og ikke på valg i år. Karsten Hvoldal blev valgt som suppleant.
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Punkt 9) Eventuelt.
Eneste punkt: Steen opfordrede til at give bestyrelsen en hånd for dets gode arbejde
Formanden takkede forsamlingen for god ro og orden, og afsluttede med at takke Mads Østergaard
for arbejdet med at gennemgå og tilrette vedtægterne, og kvitterede med en flaske inspireret af foreningens navn.
-------

Bodil Lie bød derefter velkommen til det lettere traktement.
Pålægskagemændene var ekstra lækre (fra Byens Smørebrød i Vestergade) og slog lige til. I år havde vi også glemt snapsen.
Det var i år John Jessen Mouritsens tur til at vælge og udnævne ÅRETS VIKING.
Titlen gik til X. Da X ikke var til stede, kunne John afsløre, at den udkårne i år er en SKJOLSMØ i
hvis fravær John ikældte sin eget kone det, til en SKJOLDMØ, nødvendige udstyr for at være en
sand SKJOLDMØ. John holdt en fin tale for SKJOLDMØEN og foreningens MØER i almindelighed, og kunne berette en helt fantastisk historie om, hvordan vandrepokalen var blevet vansiret med
en helt forkert skrift med Johns navn. Den uheldige guldsmed var straks villig til at udbedre dette
ved at lade en ny pokal indgravere. Da den var lavet viste det sig, at ”Børge Færk” var blevet til
”Børge Fæ”, hvorfor den endnu engang uheldige guldsmed måtte lade en ny pokal fremstille, denne
gang indridset de rigtige runer. Johns tale kan ses på nettet, den dag det er endeligt afsløret hvem
den heldige SKJOLDMØ er.
Efter et par hyggelige timer, og efter endnu engang at have afsunget Generalforsamlingssangen,
takkede formanden for fremmødet, og arrangementet fandt sin afslutning.
Ref. Christian Ramsgaard
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